
 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE INAUGURAÇÃO DO CINE BANGUÊ 

  

19 de fevereiro a 07 de março de 2016 

19/02 

Sexta 

Horário Programação- sessões gratuitas 

19h 

Cerimônia de inauguração- homenagem aos cineastas paraibanos  Vladimir 

Carvalho e Manfredo Caldas 

 

 

 

 

20h 

Sessão Curtas paraibanos  

 

Amargo da Cana 

Sinopse: Nem todo açúcar do mundo tira esse amargo. 

Direção: Van Pereira, Suellen Ramos e Wellynghton De Oliveira. 

Brasil . Paraíba . 2016 . Digital. 13 min. documentário . Classificação Livre. 

Este documentário é resultante do projeto Janela do Mundo, selecionado nos 

editais 2015 do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos.  

 

Ilha 

Sinopse: Um senhor de certa idade se vê só, cuidando de seu filho autista, o 

que requer muita paciência e tolerância, uma guerra inteira a ser travada 

todos os dias em meio ao isolamento. 

Direção: Ismael Moura 

Brasil • Paraíba • 2014 • Digital • 15 min . Ficção • Classificação . 14 anos 

 

Campana 

Sinopse: Entre o sono e a vigília, dois detetives particulares trabalham na cidade de 

João Pessoa. 

Direção: Gian Orsini 

Brasil • Paraíba • 2016 • Digital • 29 min. • Documentário • Classificação Livre.  

 

Redemunho 

Sinopse: O filme narra a decadência de uma família tradicional, no universo arcaico 

sertanejo,  revelando o drama vivido por mãe e filho, esquecidos  em uma fazenda. 

Direção: Marcélia Cartaxo 

Brasil . Paraíba . 2016 . Digital . 20min . Ficção . Classificação indicativa 12 anos  

 

Sociedade do Cloro 

Sinopse: Quando o PH da água se torna alcalino, a piscina da academia entra em 

manutenção. Assim, os biquínis, os maiôs e as sungas são pendurados nos varais. 

Tem início o desconcertante mundo da solidão. 

Direção: Ana Bárbara Ramos 



Brasil • Paraíba • 2015 • Digital • 15 min. • Documentário • Classificação Livre.  

 

22h 
2ª Sessão aberta ao público: Curtas paraibanos 

 

Ações paralelas 

19h às 22h Oficina do PRODAV 2ª Edição - Documentário.  

Local: Auditório 3, Mezanino 2, Rampa 1. 

21h30 Lançamento e sessão de autógrafos do livro Jornal de Cinema, do cineasta 

Vladimir Carvalho.  

 

20/02 

Sábado 

Horário Exibição de filmes- sessões gratuitas 

18h30 Califórnia 

Sinopse: O ano é 1984. Estela vive a conturbada passagem pela adolescência. 

O sexo, os amores, as amizades; tudo parece muito complicado. Seu tio Carlos 

é seu maior herói, e a viagem à Califórnia para visitá-lo, seu grande sonho. Mas 

tudo desaba quando ele volta magro, fraco e doente. Entre crises e 

descobertas, Estela irá encarar uma realidade que mudará, definitivamente, 

sua forma de ver o mundo. 

Direção: Marina Person 

Elenco: Caio Blat, Clara Gallo, Caio Horowicz 

Brasil | 2015 | Ficção/drama | 86 min. l Vitrine Filmes 

Classificação indicativa: 14 anos 

20h30 Batguano 

Sinopse: Éramos então um só ser duplo vivo transformado com duas cabeças 

pensando e logo nos tornamos símbolo da perfeição do novo ser em sua 

máxima evolução e potência e desejo e vontade e expansão e começamos a 

viajar pelo universo por todas as galáxias divulgando nossa dupla de 

repentistas punk-rock completos porque a Terra havia ficado pequena demais 

para nós dois. 

Direção: Tavinho Teixeira 

Elenco: Tavinho Teixeira e Everaldo Pontes 

Brasil- Paraíba  l 2015 l Drama - comédia l 74 min. l Vermelho Profundo 

Classificação indicativa: 18 anos. 

Ações paralelas 



9h às 

18h 

Oficina do PRODAV 2ª Edição - Documentário.  

Local: Auditório 3, Mezanino 2, Rampa 1. 

 

 

21/02 

Domingo  

 

Horário Exibição de filmes- sessões gratuitas 

     16h  

Último Cine Drive-In 

Sinopse: O jovem Marlombrando (Breno Nina) se vê obrigado a voltar à 

Brasília, sua cidade de natal, devido a doença de sua mãe, Fátima (Rita 

Assemany). Lá, ele vai reencontrar seu pai, Almeida (Othon Bastos), dono do 

Cine Drive-in, há 37 anos. Ele insiste em manter vivo o cinema, mesmo não 

atraindo mais espectadores como na década de 70. Para isso, conta com a 

ajuda de apenas dois funcionários: Paula (Fernanda Rocha), que cuida da 

projeção e da lanchonete; e José (Chico Sant'anna), um velho amigo de 

Almeida, que ajuda a vender ingressos no caixa e da limpeza do local. Com a 

ameaça de demolição do Cine Drive-in e o agravamento da doença de Fátima, 

pai e filho vão ter que se unir e tentar reviver o passado. 

Direção: Iberê Carvalho 

Elenco: Othon Bastos, Rita Assemany, Breno Nina, Chico Sant’anna 

Brasil| 2014 | Ficção | 100 min. l Vitrine Filmes 

Classificação indicativa: 12 anos 

 

18h Sessão homenagem: O Romance do Vaqueiro Voador 

Sinopse: Candango era como eram chamados os trabalharores da construção 

de Brasília. Um universo mítico é constituído ao redor dos nordestinos nessa 

empreitada, que ora reconhecidos individualmente, ora reconhecidos no 

coletivo, proporcionaram a ocupação do interior do país. 

Direção: Manfredo Caldas 

Elenco: Luiz Carlos Vasconcelos 

Brasil / 2006/ Documentário / 71 min.  

Classificação indicativa: 12 anos 

 

Após a sessão haverá debate com o diretor e presença do ator Luiz Carlos 

Vasconcelos. Mediação: Liuba de Medeiros 

 

Ações paralelas 



9h às 18h Oficina do PRODAV 2ª Edição - Documentário.  

Local: Auditório 3, Mezanino 2, Rampa 1. 

15h Roda de diálogo: Caminhos da distribuição de conteúdos 

audiovisuais no Brasil. 

Participantes: Leticia Santinon (Vitrine Filmes), Ramiro Azevedo 

(Coordenador de licenciamento da programadora Box Brazil), 

João Vieira Jr. (Produtor de cinema/ REC Produtores). 

Mediação: Arthur Lins (Realizador paraibano e Professor do 

Curso de Cinema da UFPB) 

Local: Auditório 1, Mezanino 2, Rampa 1. 

Aberto ao público. 

 

 

22 de fevereiro 

Segunda-feira 

 

Ações paralelas 

18h às 22h Rodada de negócios com a programadora Box Brazil 

Participação de produtoras e realizadores selecionados após 

processo de inscrição. 

 

A partir do dia 24/02 o Cine Banguê passa a funcionar com venda de ingressos no local a 

preços de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), temporariamente com pagamento apenas 

em espécie. 

As sessões do Tintin Cineclube serão gratuitas. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

REGULAR 

Filmes Ficha técnica 

Datas e horários das 

sessões 

Último Cine Drive-In 

Sinopse: O jovem Marlombrando (Breno Nina) 

se vê obrigado a voltar à Brasília, sua cidade de 

natal, devido a doença de sua mãe, Fátima 

(Rita Assemany). Lá, ele vai reencontrar seu 

pai, Almeida (Othon Bastos), dono do Cine 

Drive-in, há 37 anos. Ele insiste em manter vivo 

o cinema, mesmo não atraindo mais 

24/02 →  17h30 

26/02 →  18h30 

28/02 → 18h 

03/03 → 18h30 

05/03 →  18h 

 



espectadores como na década de 70. Para isso, 

conta com a ajuda de apenas dois funcionários: 

Paula (Fernanda Rocha), que cuida da projeção 

e da lanchonete; e José (Chico Sant'anna), um 

velho amigo de Almeida, que ajuda a vender 

ingressos no caixa e da limpeza do local. Com a 

ameaça de demolição do Cine Drive-in e o 

agravamento da doença de Fátima, pai e filho 

vão ter que se unir e tentar reviver o passado. 

Direção: Iberê Carvalho 

Elenco: Othon Bastos, Rita Assemany, Breno 

Nina, Chico Sant’anna 

Brasil| 2014 | Ficção | 100 min. l Vitrine Filmes 

Classificação indicativa: 12 anos 

 

 

 

Jauja 

Sinopse: Um pai e uma filha viajam da 

Dinamarca para um paraíso chamado Jauja. Ela 

foge apaixonada e o pai parte em uma violenta 

busca  para encontrá-la. A única certeza é que 

todos que tentaram se encontrar neste lugar 

se perderam pelo caminho. 

Direção: Lisandro Alonso 

Elenco: Viggo Mortensen, Ghita Norby, 

Viilbjork Malling Agger, Diego Román, Adrián 

Fondari 

Argentina - Brasil | 2014 | Faroeste | 109 min l 

Vitrine Filmes 

Classificação indicativa: 12 anos 

 

25/02 →  18h30 

27/02 →  18h 

01/03 →  18h30 

06/03 →  18h 

 

 

 

 

 

Nick Cave - 20.000 

dias na terra  

Sinopse: Um vislumbre da mente de Nick Cave, 

compositor lendário, estrela do rock e líder da 

banda The Bad Seeds. O filme acompanha Cave 

por um dia fictício, entre o real e o imaginário, 

sessões de análise, encontro com músicos, 

dirigindo seu carro para passageiros especiais, 

falando do presente e do passado, enquanto 

busca por inspiração. Uma chance única de 

conhecer o processo criativo de um dos 

músicos mais inventivos de nosso tempo. 

Direção: Iain Forsyth e Jane Pollard 

Elenco: Nick Cave, Susie Cave, Warren Ellis, Ray 

25/02 → 20h30 

01/03 → 20h30 

07/03 → 20h30 

 



Winstone, Kylie Minogue 

Reino Unido l 2014 l 94 min l Zeta Filmes 

Classificação indicativa: 14 anos 

 

 

Califórnia 

Sinopse: O ano é 1984. Estela vive a 

conturbada passagem pela adolescência. O 

sexo, os amores, as amizades; tudo parece 

muito complicado. Seu tio Carlos é seu maior 

herói, e a viagem à Califórnia para visitá-lo, seu 

grande sonho. Mas tudo desaba quando ele 

volta magro, fraco e doente. Entre crises e 

descobertas, Estela irá encarar uma realidade 

que mudará, definitivamente, sua forma de ver 

o mundo. 

Direção: Marina Person 

Elenco: Caio Blat, Clara Gallo, Caio Horowicz 

Brasil | 2015 | Ficção/drama | 86 min. l Vitrine 

Filmes 

Classificação indicativa: 14 anos 

27/02 → 16h 

29/02 → 18h30 

02/03 → 17h30 

05/03 →  16h 

 

Batguano Sinopse: Éramos então um só ser duplo vivo 

transformado com duas cabeças pensando e 

logo nos tornamos símbolo da perfeição do 

novo ser em sua máxima evolução e potência e 

desejo e vontade e expansão e começamos a 

viajar pelo universo por todas as galáxias 

divulgando nossa dupla de repentistas punk-

rock completos porque a Terra havia ficado 

pequena demais para nós dois. 

Direção: Tavinho Teixeira 

Elenco: Tavinho Teixeira e Everaldo Pontes 

Brasil- Paraíba  l 2015 l Drama - comédia l 74 

min. l Vermelho Profundo 

Classificação indicativa: 18 anos. 

26/02 →  20h30 

29/02 →  20h30 

03/03 →  20h30 

 

 

 

O menino e o mundo 

Sinopse: Sofrendo com a falta do pai, um 

menino deixa sua aldeia e descobre um mundo 

fantástico dominado por máquinas-bichos e 

estranhos seres. Uma inusitada animação com 

várias técnicas artísticas que  retrata as 

questões do mundo moderno através do olhar 

de uma criança. 

Direção: Alê Abreu 

28/02→ 16h 

06/03 →  16h 

07/03 → 18h30 

 



Brasil l 2014 l Animação l 80 min l Espaço 

Filmes 

Classificação indicativa: Livre 

 


